Comfort en kleur

Soft Seats zijn losse kussens die
zorgen voor zacht comfort op
ongestoffeerde stoelen. Ze verfraaien
elke omgeving buiten, zijn draagbaar
en gemakkelijk te gebruiken.
De stoelhoezen zijn verkrijgbaar in
drie verschillende vormen die perfect
passen bij geselecteerde stoelen van
Vitra. Ze zijn er in leder en in een
ruime keuze aan stoffen met een
gevarieerd
kleurenpalet.
De
kussenhoezen zijn afneembaar en
kunnen chemisch worden gereinigd.
Omdat de inlays van PU-vrije,
warmgeperste fleece gemaakt zijn,
zijn de kussens 100% recyclebaar.
Omdat
de
Soft
Seats
niet
weerbestendig zijn, moeten ze aan
het eind van de dag weer naar
binnen worden gebracht.
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Kleuren en stoffen voor de Soft
Seats-portfolio
De standaard Soft Seats-portfolio
biedt een selectie aan leder en
stoffen met een uitgebreide keuze
aan kleuren. Een antisliplaag aan
één zijde is optioneel verkrijgbaar. Ze
kunnen pas vanaf 1 april 2022 in
sets van drie identieke kussens van
dezelfde stof en kleur worden
besteld. Ze hebben een langere
leveringstermijn (vergeleken met de
geschenkaanbieding).
Op
de
volgende pagina ziet u de kleur- en
materiaalkeuze voor de stimulering
van de eindklant
voor de
@Spring22 campagne.

Plano

Tress

Dumet

Twill

Volo

Hopsak

Iroko 2

Cosy 2

Corsaro

Download de prijslijst van de
volledige portfolio in pdf
Credo

Leather

13

Laser RE
(leverbaar in mei)

Leather Premium

Leder Premium F

Ontvang één
zitkussen per stoel
als geschenk
Koop vier stoelen of meer en ontvang
één zitkussen per stoel als geschenk.*
*Aanbieding geldig van 1 april tot 30
juni 2022. De klant krijgt één Soft
Seat-zitkussen per stoel verkrijgbaar in
de kleur van zijn of haar keuze. De
klant kan kiezen uit vijf verschillende
stoffen als hij of zij vier of meer van de
volgende stoelen koopt: APC,
Belleville Chair/Armchair, Chaise Tout
Bois, Standard/Standard SP, Eames
Plastic Chairs, Eames Fiberglass
Chairs, Wire Chair, HAL/HAL
Armchair, Panton Chair/Panton Chair
Classic, Tip Ton/Tip Ton RE, EVO-C,
Moca.
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Geselecteerde kleuren en stoffen voor de Soft Seatsgeschenkaanbieding
De
Soft
Seats
van
de
geschenkaanbieding zijn verkrijgbaar
in deze vijf stoffen en kleuren. Ze
hebben een antislip onderlaag en
kunnen apart worden besteld. Ze
kunnen
uit
voorraad
worden
verzonden.
Download de prijslijst in pdf, per
stuk te bestellen

Soft Seats type A

Soft Seats type B

Soft Seats type C
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Het juiste kussen voor elke stoel
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